Regulamin Komisji Dyscyplinarnej
Polskiego Związku Tańca
§1
Skład Komisji Dyscyplinarnej.
1. Komisja Dyscyplinarna jest powoływana przez Zarząd Polskiego Związku Tańca w drodze
uchwały i składa się trzech do pięciu członków. Zarząd PZTan wskazuje Przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej.
2. Komisja Dyscyplinarna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze
swojego grona Wice Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały w przypadku, gdy:
- nie wywiązują się ze obowiązków członka Komisji Dyscyplinarnej,
- działają na szkodę Związku.
4. Siedzibą Komisji Dyscyplinarnej jest lokalizacja wskazana przez Zarząd PZTan.
§2
Kierowanie działalnością Komisji Dyscyplinarnej.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, a podczas jego nieobecności upoważniony przez
niego inny członek tego organu, kieruje pracami Komisji Dyscyplinarnej, przewodniczy jej
posiedzeniom oraz kieruje pracą pozostałych członków Komisji Dyscyplinarnej.
§ 3.
Zasady wykonywania obowiązków przez członków Komisji Dyscyplinarnej.
1.Komisja zbiera się na wniosek Przewodniczącego w zależności od potrzeb.
2.Przy wykonywaniu swoich obowiązków każdy z członków Komisji zobowiązany jest
dochować najwyższej staranności, oraz przestrzegać przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, Statutu Związku, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (w
zakresie w jakim wiążą one członków Komisji Dyscyplinarnej) oraz Regulaminu – przy
jednoczesnym uwzględnieniu celów statutowych Związku.
§ 4.
Udział w posiedzeniu osób trzecich.
W posiedzeniach Komisji Dyscyplinarnej mogą brać udział zaproszeni przez
Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej: członkowie Zarządu Związku oraz inne osoby
niezbędne w zakresie udzielania opinii bądź dokonywania innego rodzaju czynności
należących do zakresu działania Komisji Dyscyplinarnej. Przed orzeczeniem kary
dyscyplinarnej Komisja Dyscyplinarna może wezwać obwinionych lub zainteresowanych w
celu przesłuchania lub uzyskania odpowiednich wyjaśnień podczas posiedzenia. Wezwani
przybywają na koszt własny.
§ 5.
Organy Dyscyplinarne Związku
1. Komisja Dyscyplinarna Związku orzeka w pierwszej instancji. Zakres orzekania obejmuje
naruszenie lub niewykonywanie postanowień Statutu i regulaminów Związku oraz działanie
na szkodę Związku.
2. Komisja Rewizyjna jest Organem dyscyplinarnym drugiej instancji i jej decyzje są
ostateczne.

§6.
Warunki podjęcia czynności przez Komisję Dyscyplinarną
1. Komisja podejmuje działania na wniosek i wobec członków związku, których szczegółowy
zakres wymieniony jest w §13 Statutu Polskiego Związku Tańca.
2. Komisja podejmuje czynności na wniosek zainteresowanej strony w sposób, jaki
przewiduje niniejszy Regulamin, po wniesieniu opłaty podstawowej w wysokości 200,00 zł
(dwieście złotych 00/100 groszy) netto plus należny podatek VAT na rachunek PZTan.
3. Komisja zastrzega możliwość zwiększenia opłaty podstawowej do sześciokrotności kwoty
wymienionej w ustępie poprzedzającym z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, a o
konieczności uzupełnienia opłaty strona zostanie poinformowana pisemnie lub
elektronicznie po wniesieniu sprawy i uiszczeniu opłaty podstawowej.
4. Warunkiem koniecznym do podejmowania przez Komisję dalszych czynności jest
uzupełnienie opłaty w terminie 3 dni od momentu otrzymania informacji o takiej
konieczności.
§ 7.
Rodzaje kar.
1. Po rozpatrzeniu sprawy Komisja Dyscyplinarna wnioskuje do Zarządu o nalożenie kary:
1. Upomnienie.
2. Nagana.
3. Pozbawienie licencji.
4. Zakaz organizacji zawodów.
5. Pozbawienie uzyskanych tytułów.
6. Utrata prawa udziału w zawodach organizowanych przez Związek na okres
do 2 lat.
7. Dożywotnia dyskwalifikacja.
8. Wykluczenie z kadry Związku.
9. Zakaz pełnienia funkcji.
10. Wykluczenie ze struktur Związku.
§ 8.
Odwołanie od decyzji Komisji Regulaminowo
1. Ukaranym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej do Komisji
Rewizyjnej Związku za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej w formie pisemnej na adres
Komisji Dyscyplinarnej.
2. Termin odwołania nie może przekraczać 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji o
Ukaraniu.
3.Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
§ 9.
Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej.
1. Komisja Dyscyplinarna wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz przez swoich
członków, którym zleca wykonywanie powierzonych zadań.
2. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
3. Zarząd Związku może zobligować Komisję Dyscyplinarną do zwołania posiedzenia w trybie
pilnym wyznaczając ku temu termin nie krótszy niż 3 dni. Zarząd Związku dokonują złożenia
wniosku o zwołanie posiedzenia na piśmie lub elektronicznie na adres mailowy Komisji
Dyscyplinarnej, na ręce Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej. W treści wniosku o
zwołanie posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej muszą zostać wskazane sprawy, które mają być
objęte porządkiem posiedzenia.

4. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej w przypadku otrzymania wniosku o zwołanie
posiedzenia, ma obowiązek dokonania takiego zwołania w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wspomnianego wniosku.
5. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej zwołuje Przewodniczący co najmniej na 14 dni przed
planowanym terminem takiego posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Komisji wyrażą
zgodę na odbycie posiedzenia we wcześniejszym terminie.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej dokonuje się poprzez przekazanie
informacji o miejscu, terminie oraz godzinie posiedzenia pocztą elektroniczną.
W treści zawiadomienia powinien zostać wskazany porządek obrad posiedzenia.
7. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej mogą brać udział w posiedzeniach Komisji
Dyscyplinarnej i w głosowaniach także za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, telefonu
lub komunikatorów internetowych.
§ 10.
Decyzje Komisji Dyscyplinarnej.
1. Komisja Dyscyplinarna podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
3. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej
połowa członków składu Komisji, a wszyscy członkowie Komisji Dyscyplinarnej zostali
prawidłowo zawiadomieni o terminie i porządku posiedzenia.
4. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Komisji Dyscyplinarnej głosują w sposób jawny.
5. Dopuszcza się także prace Komisji za pomocą komunikatorów internetowych jednakże
protokół prac Komisji musi zostać osobiście podpisany przez członków Komisji i dostarczony
do siedziby Związku. Jednocześnie dopuszcza się przesłanie podpisanego skanu protokołu na
adres elektroniczny Komisji Dyscyplinarnej.
§ 11.
Protokoły z posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej.
1. Z posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej sporządza jej Sekretarz lub inna osoba
wskazana przez Przewodniczącego, przy czym nie musi być to członek Komisji Dyscyplinarnej.
3. Protokół powinien zawierać:
1) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek i zwięzły opis przebiegu posiedzenia,
4) treść podjętych uchwał wraz z podaniem liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz
„wstrzymujących się”.
4. Po sporządzeniu protokołu, Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji
Dyscyplinarnej.
5. Do protokołu powinna zostać załączona lista obecności.
6. Przyjęcie protokołu z danego posiedzenia następuje najpóźniej na kolejnym posiedzeniu
Komisji Dyscyplinarnej.
7. Oryginały protokołów winny być przechowywane w biurze Zarządu Polskiego Związku
Tańca.

§ 12.
Zakres regulacji.
W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, postanowienia Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Związku.
§ 13.
Uchwalenie i wejście w życie Regulaminu.
1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Tańca na podstawie uchwały
nr 008/2019/02/03 z dnia 03.02.2019 r.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

